
Co to jestCo to jest
Logopedia?

Logopeda udziela 
porad i wspiera Cię!

      Czy można tak po 
prostu umówić się na 
  wizytę u logopedy?

Szczegóły kontaktu

www.logopedie.nl

Zeskanuj kod QR i odkryj możliwości.

(Tylko po holendersku!)

Do większości logopedów potrzebne jest skierowanie. 
Dlatego zapytaj swojego lekarza lub specjalistę, czy może 
wystawić takie skierowanie. Następnie osobiście umawiasz
się na wizytę u logopedy i zabierasz ze sobą skierowanie. 
Wiele gabinetów logopedycznych umożliwia również 
bezpośrednie umówienie się na wizytę, w tym przypadku 
skierowanie nie jest konieczne. Dotyczy to dziecka, które 
potrzebuje więcej opieki i wskazówek, aby się dobrze uczyć?
Wtedy szkoła może zwrócić się o pomoc do logopedy. 
Jeśli mieszkasz w domu opieki, możesz na przykład
skorzystać z terapii logopedycznej za pośrednictwem 
domu opieki.
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Logopeda udziela porad i
wspiera Cię. A także ludzi, 
którzy są dla Ciebie ważni.

Logopedia to forma pomocy w przy-
padku problemów z mową, językiem, 
głosem, słuchem, komunikacją, jed-
zeniem i piciem (połykaniem). Każdy 
chciałby komunikować się samod-
zielnie. Ale nie zawsze się to udaje. 
Pomyśl, na przykład, o małych dzieci-
ach, które nie zaczynają mówić same 
z siebie. Ale także o dorosłych, którzy 
z powodu udaru nie mogą już pra-
widłowo mówić, jeść i pić. Tego typu 
problemy utrudniają uczęszczanie do 
szkoły, pracę i kontakty z innymi ludź-
mi. To ma ogromny wpływ na życie 
każdego człowieka. Logopeda może 
udzielić Ci pomocy. Celem terapii 
logopedycznej jest poprawa zdolności 
do samodzielnego porozumiewania 
się, jedzenia i picia. I dzięki temu 
czerpać więcej radości z życia. 

W jaki sposób może pomóc  
Ci logopeda?
Logopeda analizuje Twoje problemy  
z językiem i mową. Jaki ma to wpływ 
na Twoje codzienne życie? Logopeda 
analizuje Twoją sytuację osobiście: 
jak żyjesz? Jaka forma terapii jest  
dla Ciebie odpowiednia? Podczas 
terapii dowiesz się, które techniki  
mogą Ci pomóc. Ćwiczysz te techniki 
podczas wizyt u logopedy. Ale 
otrzy masz również ćwiczenia do 
wykonywania w domu.  

Logopeda udziela porad i wspiera  
Cię. A także ludzi, którzy są dla Ciebie 
ważni. Na przykład rodziców, partnera, 
opiekunów lub wychowawców. 
Czasami otrzymujesz dodatkową 
pomoc przez aplikację w telefonie  
lub przez rozmowę wideo.

Kiedy możesz skorzystać  
z pomocy logopedy?
Logopeda pomaga w rozwiązywaniu 
problemów z językiem i mową. Ale 
nawet zanim dziecko zacznie mówić, 
logopeda może pomóc. Ponieważ 
logopeda wie wszystko o jamie ustnej, 
języku i przełykaniu.

Przykłady:
• Niemowlęta, które nie potrafią 

prawidłowo ssać z piersi lub butelki.
• Dzieci, które nie uczą się samod

zielnie mówić z powodu problemów 
w rozwoju języka.

• Ludzie, które się jąkają lub nie 
potrafią wymówić określonego 
dźwięku.

• Ludzie, którzy są zachrypnięci lub 
często nie mają głosu. 

• Ludzie którzy nie potrafią już dobrze 
mówić lub przełykać z powodu 
choroby. 

Ile kosztuje terapia  
logopedyczna?
Twoje ubezpieczenie zdrowotne 
pokrywa koszty terapii logopedycznej. 
Nie potrzebujesz dodatkowego 
ubezpieczenia. Od 18 roku życia 
obowiązuje własny udział. Jeśli 
logopeda nie ma podpisanej 
umowy z kasą chorych, zwrot
kosztów zależy od warunków 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Gdzie można znaleźć  
logopedę?
Czy szukasz poradni logopedycznej  
w swojej okolicy? Wejdź na stronę 
www.logopedie.nl. 

Logopeda 
 analizuje Twoją 
     sytuację 
osobiście
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